Nyomtasd, másold, terjeszd!

Megfizethetetlen a rezsi az időseknek

NYOMTASS TE IS!

Egy friss kutatás szerint nagyjából ugyanannyi rezsit fizetnek a fiatalok, az idősek, a budapestiek, a kistelepülésen élők. Az azonban már nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen bevételből kell állni. Az egyedül élő kisnyugdíjasoknak a
bevételeik harmadánál is többet kell erre fordítaniuk.
Mindössze 6 százalék fizet 20 ezer forintnál kevesebbet, és 22 százalékuk havi 60 ezer
forintnál is többet a lakásfenntartásra.
Korosztályra lebontva az derül ki, hogy a
60 év felettiek 42 százaléka fizet 40¬–60 ezer
forintos rezsit egy hónapban.
Egy 50 ezer forintos rezsi kétkeresős háztartás esetében a bevételek 9,6 százalékát
teszi ki, egy átlagos nyugdíjas azonban már a
bevétele 36 százalékát kénytelen rezsire költeni.

www.nyomtassteis.hu

Az életmentésért is fizetnie kell,
akinek tb-tartozása van
A sürgősségi ellátásért is fizetniük kell azoknak, akik július után hathavi
tb-tartozást halmoznak fel. Ilyen helyzetbe akár önhibáján kívül is kerülhet az ember. Szakértői becslések szerint több százezer olyan ember lehet, akiknek különböző okokból rendezetlen a társadalombiztosításuk.

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: facebook.com/nyomtassteis
web: nyomtassteis.hu

Az már korábban kiderült, hogy a tartozás miatt taj-számukat elvesztők csak a
számla előzetes kifizetése után kaphatnak halasztható egészségügyi ellátást. A
sürgősségi ellátás viszont eddig kivétel
volt, az járt mindenkinek ingyenesen.
Illusztráció: Randy Glasbergen

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

Forrás: www.hirklikk.hu

a nyugdíjasok nagy részének egyre kritikusabb
helyzetével.
Bár a kormány megadja az év elejétől érvényes 2,8 százalékos emelés és az első nyolc
hónap 4,3 százalékos nyugdíjas inflációja közti
különbözetet, de a szervezet szakértői ennél magasabb várható áremelkedéssel számolnak az év
végéig.
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Megkésett és kevés a beígért nyugdíjemelés
A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint nem elég a magas infláció miatt beígért vis�szamenőleges 1,5 százalékos nyugdíjemelés, ami
a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő mintegy kétmillió-hatszázezer embernek jár.
A szervezet szerint veszélyes következményei
vannak és lesznek, hogy a kormány nem számol a
legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők, így

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
astad, a
Ha elolv

www.hvg.hu

Kortól, nemtől, iskolai végzettségtől, mun
kahelytől függetlenek a rezsikiadások – derült ki a Pulzus Kutatóintézet vizsgálatából.
A rezsibe beleszámoltak minden: a gázt,
az áramot, a vizet, a közös költséget, a telefont, az internetet, de még a kéményseprés
díját is.
A kutatás szerint a magyarok többsége,
39 százaléka 40–60 ezer forint rezsit fizet egy
hónapban, 33 százalékuk pedig 20–40 ezer
forint közötti összeget fizet.
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AZ AKKOR
ANNYI MINT...

Ezen változtatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma augusztus végén
megjelent rendelete, amely szerint a sürgősségi ellátásért is fizetnie kell annak,
akinek nincs érvényes taj-száma. Itt annyi
a könnyítés, hogy a számlát a – bizonyos
esetekben életmentő – beavatkozás után is ki lehet egyenlíteni. Ám
a rendelet azt is előírja, hogy a beteget, illetve a hozzátartozóját már a
beavatkozás előtt tájékoztatni kell a
várható költségekről. Az ellátásért a
kórházak maximum 750 ezer forintot kérhetnek.
A sürgősségi ellátás körébe
tartoznak például a baleseti sérülések, a mérgezések, a szív- és
érrendszeri, agyi keringési zavarok, hőártalmak, áramütések, vízi
balesetek, akut hasi katasztrófák.
Ezek közös jellemzője, hogy ellátás
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nélkül néhány perc vagy akár órák alatt
visszafordíthatatlan állapotba kerülhet,
maradandó károsodást szenvedhet vagy
meghalhat a beteg.
Az új szabály beláthatatlan következményekkel járhat – figyelmeztettek szakértők. Előfordulhat, hogy az agyvérzéssel
a sürgősségire kerülő ember maga vagy
hozzátartozója egyszerűen nem kéri
majd az ellátást, miután meghallotta a
beavatkozás árát, mert tudja, arra nem
telik neki.
Az új társadalombiztosítási törvény
júliustól hatályos, az ezt követő hat hónapot már figyeli az adóhivatal. Akinek
összejön a hathavi hátraléka – ez először
január elsején lehetséges –, annak a tajszámát érvénytelenítik, a jogosultság
ellenőrzésekor az ő „lámpája” barna színű lesz. Ha a kezelőorvos ezt látja, akkor

nem nyújthat számára a közfinanszírozás
terhére ellátást.
Körülbelül 300 ezer olyan ember van,
aki egyéni szerződéssel fizeti az egészségügyi járulékát, ők veszélyeztettek,
ha bármilyen okból hat hónapra kiesik a
járulékfizetésük. További 400 ezer olyan
magyarországi állandó lakcímmel rendelkező ember van, aki soha semmilyen
egészségügyi, illetve társadalombiztosítási szolgáltatást nem vett még igénybe,
ők az adóhatósághoz sem jelentkeztek
be. becslések szerint 500 ezer embernek
lehet most rendezetlen a jogviszonya. Az
sem egyértelmű, hogy mi lesz a sorsa
annak az 50 ezer honfitársunknak, akiknek nincs állandó lakcíme, ők ugyanis,
ha akarnának, sem tudnának szerződni
egyéni szolgáltatási járulékra.
Forrás: www.nepszava.hu

A legkorruptabb ország
vagyunk az EU-ban
Magyarország esetében javasolt a legnagyobb arányban pénzügyi büntetést az Unió Csalás Elleni Hivatala az elmúlt négy évben. A felzárkóztatási
alapok és az agrárpénzek kifizetéseinek 3,93 százalékát találták problémásnak. Ez több mint tízszerese az uniós átlagnak.
Toronymagasan vezeti Magyarország az Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) éves jelentésében
szereplő listát, amely az uniós
források
felhasználásánál
tett pénzügyi büntetésekről szól. Magyarország
esetében a felzárkóztatási alapok és az agrárpénzek 2015 és 2019
közötti összes kifizetésének
3,93 százalékát talál-

ták problémásnak és tettek javaslatot
büntetésre. Összehasonlításul: az
uniós átlag 0,36 százalék, vagyis a
magyarországi arány több
mint tízszerese az uniós
szintnek.
Sokkal kevesebb a prob
lémás kifizetés a gyakran
rendszerszintű korrupcióval
vádolt Románia és Bulgária
esetében is.
Forrás: https://hu.euronews.com/

Milliókért vásárol szőnyegeket a Parlament
Az Országgyűlés Hivatala drága szőnyegek
beszerzésére írt ki pályázatot. Összesen 269
négyzetmétert beborító 8 darab új gyapjúszőnyegre volt szüksége a Parlamentnek. A Kövér
László házelnök felügyelte hivatal 135,6 millió

forintot fizet majd az egyetlen jelentkezőnek.
Számítások szerint az épület új díszeinek borsos ára van, négyzetméterre lebontva 2018ban negyedennyiért vett hasonló szőnyegeket
ugyanettől cégtől a Magyar Nemzeti Bank.

Forrás: www.mfor.hu

Tovább zuhan a gazdaság
A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal csökkent. Mindkét adat a
harmadik legrosszabb az Unióban.
Az Európai Unió 27 tagállamában az
Eurostat becslése szerint az átlagos
csökkenés 11,4 százalék volt a megelőző negyedévhez képest. A második negyedévi GDP-csökkenés az EU estében
is a valaha regisztrált legnagyobb. Spanyolországban 18,5 százalékos, Horvátországban 14,9 százalékos, Magyarországon 14,5 százalékos volt a visszaesés.
Vagyis Romániától Bulgáriáig, Szlováki-

ától Lengyelországig mindenki jobban
kezelte a válságot, mint mi.
Magyarország a foglalkoztatottság
csökkenésében is dobogós helyet ért
el. Nálunk 5,3 százalékkal csökkent a
foglalkoztatottak száma, ez a harmadik
legrosszabb eredmény Írország (–6,1
százalék) és Spanyolország (–7,5 százalék) után.
Forrás: www.hvg.hu

Megszüntetnék a Klubrádiót is
A független média újabb fontos bástyája ellen indított támadást a kormány. Az egyetlen olyan rádiót is meg akarják szüntetni, amely még nincs
a kormány kezében. Miközben ezt a rádiót már csak Budapesten és környékén lehetett fogni.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a
frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint

szimpla politikai döntés született, és azt
ígérte, perelnek. Teljes abszurdum, nem
állja meg a helyét az az indoklás, hogy
a Klubrádió sorozatosan törvényt sértett
volna – mondta Arató András.
Forrás: www.hvg.hu
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